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TFT Office 
Tutkimus- ja 

Kehityspäällikkö
TkT Karri Mikkonen 
vastaa TFT–kokonaisuuden 
strategian ja 
toimintasuunnitelman 
valmistelusta ja 
toimeenpanosta. Hän 
vastaa myös korkeakoulujen 
välisen yhteistyön 
toteuttamisesta ja 
kehittämisestä TFT –
yhteistyöalustalla. 

Myyntipäällikkö Verkosto-

koordinaattori
Myyntipäällikön

rekrytointi 

käynnissä.

Tradenomi Marianne 
Leistén vastaa TFT-
kokonaisuuden toiminnan 
koordinoinnista. Marianne 
on työskennellyt 
Koneteknologiakeskus 
Turku Oy:ssä useissa eri 
tehtävissä, viimeiset kaksi 
vuotta meriklusterin 
viestintäassistenttina.

TFT toimii Rauman alueella yhdessä Rauman 
yrityspalvelupäällikkö Heikki M. Nurmen kanssa.

TFT Rauma



Korkeakoulut:

Ylläpitäjät:



• Turun seudun ja lounaisen Suomen vahvimpia toimialoja ovat meri-, 
metalli- ja konepajateollisuus. 

• Korkeakoulujen tutkimus ja opetus ovat kasvualusta alueen 
monipuoliselle elinkeinorakenteelle sekä osaamisen ja kansainvälisen 
kilpailukyvyn vahvistumiselle. 

• Erityisesti pienemmissä ja keskisuurissa yrityksissä keskeinen haaste ja 
mahdollisuus kilpailukyvyn kasvulle ja kehitykselle on 
korkeakouluyhteistyön vahvistaminen.

• Tekniikan alan ylemmän korkeakoulutuksen ja korkeakoulutettujen 
osaajien puute alueella muodostaa pullonkaulan valmistavan 
teknologiateollisuuden kehitykselle. 

Lähtökohta



Source: Statistics Finland
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Teknillisen alan korkeakouluyhteistyö Varsinais-Suomessa –

kolme toimenpidekokonaisuutta käynnissä

(1) TFT: Suomen laajin ja toimivin korkeakoulujen TKI –palvelutarjotin teknologiayrityksille 
Turku Future Technologies –yhteistyösopimus 2016-2019 allekirjoitettiin Turussa 27.10.2015 kahdeksan korkeakoulun, Turun, 
Rauman ja Turun seudun kehittämiskeskuksen välillä. Sopimuksen puitteissa tehostetaan korkeakoulujen TKI -palvelujen tuotantoa, 
saatavuutta ja käyttöönottoa valmistavan teollisuuden yrityksissä, painopisteenä meriteollisuuden toimialan yritykset ja erityisesti PK -
sektori. Alueen suurimmat valmistavan teollisuuden veturiyritykset ovat mukana rakentamassa TFT:n menestystä. 

(2) DI- ja YAMK -tutkintokoulutuksen lisääminen: uudet ratkaisut ja koulutuspolut tekniikan 
ylemmän korkeakoulutason tutkintoihin 
Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK ja Satakunnan AMK allekirjoittivat 12.11.2015 sopimuksen 
konetekniikan ja automaatiotekniikan DI -tutkintoon johtavan maisterikoulutuksen toteuttamisesta Lounaisrannikolla 2016 alkaen 
(50 aloituspaikkaa). Turun AMK on solminut sopimukset Åbo Akademin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (25+25 aloituspaikkaa) 
kanssa suorien koulutuspolkujen käynnistämisestä Turun AMK:sta ao. yliopistoihin DI -opintoihin sekä tähän liittyvästä 
opetussuunnitelmien yhteisestä valmistelusta kemian ja prosessitekniikan, viestintä- ja tietoliikennetekniikan, kone- ja energiatekniikan 
ja sähkötekniikan aloilla. Turun AMK valmistelee myös DI -tutkintokoulutukseen liittyviä yhteistoimintasopimuksia saksalaisten 
korkeakoulujen kanssa. 

(3) Lisää vetovoimaa ja tunnettuutta Varsinais-Suomelle teknologia -alueena sekä 
houkuttelevuutta tekniikan koulutukselle 
Varsinais-Suomi on Suomen kolmanneksi tärkein teknologiateollisuuden keskittymä. Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto 
maakunnassa on 4,5 mrd euroa ja ala työllistää 26000 henkilöä sekä vastaa 50% vientituloista. Alueen imagoa ja houkuttelevuutta 
tekniikan alan osaamiskeskittymänä kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa mm. teknillisiin yliopistoihin suuntautuvilla 
kampuskierroksilla sekä kesäteekkarikampanjalla (2015, 2016 ja 2017).



TURKU FUTURE TECHNOLOGIES



TFT-partneriyritykset



TFT on helposti lähestyttävä ja ketterä yhteistyöverkosto, joka

• Räätälöi laajapohjaista huippututkimusta Lounais-Suomen teknologiayritysten
kilpailukyvyn ja kasvun parantamiseksi

• tukee yrityksen strategista kehityshanketta nopeuttamalla tuote-, tuotanto-, 
liiketoiminta- ja osaamiskehitystä ja markkinoille tuloa

• Mahdollistaa oppilaitoksen tutkijoiden ja yritysten saumattoman yhteistoiminnan, 
mikä johtaa yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen 
innovaatioyhteistyöhön

Turku Future Technologies - TFT



”TFT on uudenlainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkosto, jonka 
avulla alueen teknologiayritykset voivat hyödyntää korkeakoulujen 
huippuosaamista”

Mikko Hupa, Åbo Akademi – TS 8.9.2016

Turku Future Technologies - TFT



TFT tutkimuspalvelujen osaamiskartta*

* Perustuu 2014-2015 tehtyyn selvitystyöhön alueen yritysten 
osaamistarpeista ja korkeakoulujen sopivista vastaavuuksista
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• TFT tuo yrityksille yhden verkostomaisen kanavan, jonka kautta saa tuote-, tuotanto-, 
liiketoiminta- ja osaamiskehitystä 

• Yrityksille tarjottavia palveluja ovat
• Huippuosaajien ensimmäinen määrittelykäynti
• Kehitys- ja tutkimushankkeet (TEKES-yritysrahoitus mahdollinen)
• Asiantuntijapalvelut ja koulutus
• Projektiluontoiset työt
• TEKES-yritysrahoituksella useamman yrityksen yhteinen projekti, jossa 

kilpailukykymoduuli hoidetaan erikseen
• Opinnäytteet ja harjoittelujaksot
• Globaali tietohaku ja kooste yrityksen RD-tiimille

• TFT tuo yritysten ulottuville ison rekrytointiväylän: verkoston korkeakouluista 
valmistuu vuosittain noin 2 300 alan osaajaa

TFT:n palvelut yrityksille
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TFT tarvekartoitus

Yrityksen tutkimustarve 
keskustellaan yleisesti
Kuvataan yrityksen 
tutkimukset ongelmat 
yleistasolla ja niihin liityttävät 
prosessit, haasteet ja KPI:t
• Tuotekehitys (esim. 

simulointi)
• Tuotanto (vaihtoehtoiset 

ratkaisut ja niiden testaus)
• Palvelut/huolto
• Myynti/markkinointi
• Logistiikka
• Aftersales/ylläpitopalvelut

Turku Future Technologies 
mahdollisuudet
TFT-verkoston 
huippuosaaminen voidaan 
kohdistaa
• Innovaatioihin
• Johtamisen ja tekemisen 

työkaluihin
• Prosesseihin
Selvitetään alustavasti  
ratkaisun taloudellinen 
vaikutus
• Myyntitulot
• Kulut
• Pääoma 

Yritystarvekuvaus
Käsittelemme ja 
dokumentoimme valitut 
yksittäiset ongelmakohdat
Yritystarvepohjaan
Yritys katselmoi ja lähettää 
takaisin TFT-tiimillle, joka 
lähettää sen verkostoon

Verkoston vastausten kooste 
yliopistokierros –
ratkaisuehdotus -
jatkotoimenpiteet



Edut Yrityksille



• Yrityksen kilpailukyvyn ja osaamisen kasvattaminen vaatii koko ajan 
nopeampia, monimutkaisempia ja tehokkaampia toimenpiteitä

• Innovaatiotyö tarvitsee yhä useammin reaalimaailmaan suunnattavaa 
monialaosaamista ja huippututkimusta

• Yritysten TKI-resurssit ja/tai osaaminen eivät aina pysty vastaamaan 
monialaisiin haasteisiin

• Huippuosaajien rekrytointi on aikaa vievää ja tarjonta kapeaa

Monialaisuuden haasteet



YRITYS    
Strateginen 
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kansainvälisyys

Monialaisuuden haasteet



• Mutta…

”Kaupallistamisen haastetta ei Suomessa vieläkään oteta 
tosissaan. Luotettiin siihen, että kun tehdään korkeatasoista 
tutkimusta, kaupallistaminen rullaa omalla painollaan” 

Ilona Lundström, TEM 

(T&T 19.8.2016)

Suomi on maailman viidenneksi 
innovatiivisin maa – Wipo 2016



• Ohjelma käynnistyi 3.10.2016

• Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-
yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan

• Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, 
palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa 
tarvittavaa tietoa ja osaamista

• Setelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta 
yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta

• Setelin arvo 5000€ alv0%

http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

PK-yritys ja innovaatioseteli

http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/


• Yksi helposti lähestyttävä ja ketterä kanava monialaisen huippututkimuksen hankintaan

• Perustavoitteena yrityksen strategisen kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen

• Tarvekartoitusta - koordinointia – seurantaa

• Yritys pystyy nopeasti ja edullisesti moninkertaistamaan tutkimusresurssinsa

• Tuotekehityssyklin ja tuotteen/palvelun lanseeraus nopeutuminen

• IPR jää tilaajayritykseen

• TFT-verkostosta saa lisäksi huipputason konsultaatiota teknologiajohtamiseen, myyntiin ja 

markkinointiin sekä juridisiin kysymyksiin

• Kilpailukykyinen ja –hintainen palvelu

• Oppilastyöt jalkauttavat uuden kompetenssin yrityksiin

Edut yrityksen johdolle



• Osaajakartta – valmiit ratkaisut mahdollisia

• Tarvekartoitus selkeyttää tutkimuskysymykset ja osoittaa TFT-verkoston hyödyt

• TFT:n osaajat luovat tietoisuutta teknologioiden mahdollisuuksista (trendit, mahdollisuudet, 

showcaset)

• TFT-verkostossa yritykset ja korkeakoulut käyvät laajaa keskustelua kehityksestä

• R&D-asiantuntijaseminaarit (mm. FIMECC)

Edut R&D-johdolle



Case 1

• Yrityksellä perusliiketoimintaan liittyvä strateginen tarve kehittää olemassa 

olevaa päätuoteryhmää 

– Markkinakysyntä on muuttumassa uusien trendien ja teknisten standardien 

takia

• Kyseessä perusmateriaaliin liittyvät kehitystarpeet, jotka poikivat seuraavia 

tutkimuskohteita:

– Kilpailustrateginen kysymys eli olemassa olevan materiaalin kehitys vs. 

uusien materiaalien käyttöönotto

– Tuotteiden valmistusteknologiat ja materiaalitekniikka

– Liiketoiminnan osaamisen ja kilpailukyvyn kehitys ja hallinta 

• Yhteensä yli 30 monialaista tutkimuskysymystä/kohdetta

Turku Future Technologies



Case 1 

• TFT-verkostosta löytyi valittuihin tutkimuskohteisiin selkeästi osuvaa 

tutkimusvoimaa

• Ja Koneteknologiakeskus pystyy tarjoamaan valituille materiaaleille ja 

valmistusteknologioille testausympäristön sekä niihin liittyvää koulutusta ja 

asiantuntija-apua

Turku Future Technologies

Turun yliopisto
Tampereen 
teknillinen 
yliopisto

LUT

Oulun yliopisto
Turun 

ammattikorkea-
koulu

Novia

Koneteknologia-
keskus Turku Oy



Korkeakoulut 
ja niiden osaamiskärjet



• Yksiköt: Turun kauppakorkeakoulu/CCR, toimitusketjujen johtaminen ja 

tietojärjestelmätiede, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta/fysiikan 

laitos ja IT-laitos, Brahea-keskus/TRC ja MKK

• Opiskelijoita yhteensä noin 4 000, valmistuvia vuosittain noin 440.

• Osaamisalueet: liiketalous ja logistiikka, innovaatiotoiminta, 

materiaalitutkimus, tietojenkäsittely- ja tietojärjestelmätiede

• Erityisosaamisalueet TFT:ssä: yrittäjyys, verkostoliiketoiminta, yritysten 

kasvu ja kansainvälistyminen, liiketoimintamallit, materiaalitutkimus, 

mikroelektroniikka, sulautetut järjestelmät

• Palvelut yrityksille: tutkimus- ja asiantuntijapalvelut, 

palvelututkimushankkeet, tuotekehityshankkeet, koulutuspalvelut, 

opinnäytetyöt, erikoistyöt, rekrypalvelut

Turun yliopisto

TFT -yhteyshenkilö

Technology Research Center (TRC) 

Yksikön johtaja Tuomas Valtonen

0400 193 092

tuomas.valtonen@utu.fi



• Yksikkö: Insinööritieteiden korkeakoulu, Sovellettu mekaniikka 

• Opiskelijoita noin 3660, DI-valmistuvia noin 350 vuosittain (2014), 

TkT 29 (2014)  

• Osaamisalueet: meritekniikka, konetekniikka, energiatekniikka, 

sovellettu mekaniikka

• Erityisosaamisalueet TFT:ssä: Uudet laivakonseptit, turvallisuus, 

edistykselliset rakenteet ja materiaalit, energiatehokkuus, 

tuotantotekniikka, arktinen tekniikka

• Palvelut yrityksille: Yhteiset tutkimushankkeet (EU, Tekes, Fidipro

jne.), yhteinen tohtorikoulutus, diplomityöt, kandityöt, erikoistyöt

Aalto-yliopisto

Professori Jani Romanoff

050 364 0858

jani.romanoff@aalto.fi

TFT -yhteyshenkilö



• Yksikkö: Kone- ja tuotantotekniikka

• Opiskelijoita yhteensä noin 400 (kandiopiskelijoita 240, DI-opiskelijoita 160), 

vuosittain valmistuu noin 80 diplomi-insinööriä.

• Osaamisalueet: sovellettu mekaniikka, suunnittelu ja tuotekehitys, 

tuotantotekniikka ja tehdasautomaatio sekä elinkaarenhallinta. Lisäksi 

kestävän kehityksen konejärjestelmät sekä tiedon ja tietämyksen hallinta.

• Erityisosaamisalueet TFT:ssä: mekatroniikka, tuotantotekniikka, 

automatiikka ja robotiikka.

• Palvelut yrityksille: Yhteiset tutkimushankkeet (EU, Tekes jne.), 

palvelututkimus- ja tuotekehityshankkeet, teollisuuden tohtorikoulu -

yhteistyö, diplomityöt, kandityöt, erikoistyöt

• Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä (Smart Machines 

and Manufacturing Competence Centre, SMACC) 

Tampereen teknillinen yliopisto

Professori Kari T. Koskinen

Puh. 0400 634 242

kari.t.koskinen@tut.fi

TFT -yhteyshenkilö



• Yksikkö: LUT Energiajärjestelmät –koulu, Konetekniikan osaamisalue

• Opiskelijoita 580, valmistuneita vuosittain tekniikan kandidaatteja 60, 

diplomi-insinöörejä 70 ja tekniikan tohtoreita 10 (Konetekniikka)

• Osaamisalueet: sähkö- energia-, ympäristö- ja konetekniikka

• Erityisosaamisalueet TFT:ssä: Energia ja ympäristöteknologia –

CleanTech; Älykkäät sähköverkot – Smart Grid; Puhdas vesi; Kehittyneet 

valmistusteknologiat liittyen hitsaustekniikkaan, lasertyöstöön ja ainetta 

lisäävään valmistukseen.

• Palvelut yrityksille: yrityslähtöistä tutkimusta ja kehitystä sekä laajempia 

selvityksiä ja räätälöityä koulutusta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Professori Antti Salminen

040 767 4387

antti.salminen@lut.fi

TFT -yhteyshenkilö



• Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta 

• Opiskelijoita noin 500, vuosittain valmistuneita maistereita 100, 

tohtoreita noin 40 (koko tiedekunta)

• Osaamisalueet: kemiantekniikka, materiaali- ja pintatekniikka, 

biomassan jalostus, bioenergiatekniikka, ja tuotantotalous

• Erityisosaamisalueet TFT:ssä: bioenergiateknologia, biomassan 

jalostus, prosessi- ja järjestelmätieteet, energia- ja kuljetusliiketoiminta, 

materiaali- ja pinnoitusteknologiat, teknologiajohtaminen 

• Palvelut yrityksille: Yhteisrahoitteiset tutkimushankkeet, 

palvelututkimus- ja tuotekehityshankkeet, konsultointi, opinnäytetyöt 

(DI, TkT, FM, FT)

Åbo Akademi

Yliopistolehtori Magnus Hellström

040 737 9980

mhellstr@abo.fi

TFT -yhteyshenkilö



• Yksikkö: Materiaali- ja tuotantotekniikka

• Opiskelijoita 450 ja valmistuneita 70 vuosittain (konetekniikan 

koulutusohjelma)

• Osaamisalueet: Materiaali- ja tuotantotekniikka, laitteiden suunnittelu, 

tekninen laskenta sekä ohjausautomaatio

• Erityisosaamisalueet TFT:ssä: Materiaalitekniikka; ultralujien terästen

hyödyntäminen, muovaus- ja valmistustekniikat. Lisäksi

koneensuunnittelu ja rakentaminen sekä työhyvinvointi ja -

turvallisuus.

• Palvelut yrityksille: Yhteisrahoitteiset tutkimushankkeet, 

sopimustutkimus, konsultointi, opinnäytetyöt (DI, TkT)

Oulun yliopisto

Professori Jari Larkiola

Puh. 029 448 2143

jari.larkiola@oulu.fi

TFT -yhteyshenkilö



• Yksikkö: Tekniikan ja liiketalouden yksikkö

• Opiskelijoita n. 3 500, valmistuneita vuosittain yli 1 100 (insinöörejä 650, 

tradenomeja 400, muotoilijoita 100).

• Erityisosaamisalueet TFT:ssä: moniteknologinen meriklusteri, 

kiertotalous, myynti, digitalisaatio

• Palvelut yrityksille: 

• kouluttaa yrityksiä tulevaisuuden osaamistarpeisiin

• tekniset palvelukokonaisuudet, esim. laboratoriot yritysten 

käyttöön

• auttaa yritystä löytämään oikeat osaajat projekteihin 

• tarjoaa monialaisen näkökulman ongelmien ratkaisuun 600 

asiantuntijan voimalla 

Turun AMK

Yliopettaja Timo Vaskikari

050 5985 868

timo.vaskikari@turkuamk.fi

TFT -yhteyshenkilö



• Yksikkö: Merenkulun simulaatioiden TKI-yksikkö sekä merenkulun 

koulutuksen yksikkö Aboa Mare

• Opiskelijoita noin 250, valmistuvia vuosittain noin 40.

• Osaamisalueet: merenkulun simulaatiot, (tutkimus, testaus ja 

tuotekehitys) merenkulun turvallisuus, meripelastus, talvimerenkulku, 

merenkulun digitaaliset järjestelmät, koulutuksen ja osaamisen, taitojen 

analysointi

• Erityisosaamisalueet TFT:ssä: merenkulun simulaatiot

tutkimusympäristönä ja tuotekehityksessä

• Palvelut yrityksille: Merenkulun järjestelmien ja laitteiden testaus ja 

kehitys, laivaväylien tai satama-altaiden testaaminen, räätälöidyt

koulutukset, laivahenkilöstön osaamisen arviointi, koulutustarveanalyysit

Yrkeshögskolan Novia

TKI-päällikkö Mirva Salokorpi

044 762 3532

mirva.salokorpi@novia.fi

TFT -yhteyshenkilö



TFT-tiimi palveluksessanne!

Turku Science Park Oy, ICT-City, 

Joukahaisenkatu 3-5 A, 4. kerros, 20520 Turku

TK-päällikkö Karri Mikkonen 

GSM 044 9075 207  karri.mikkonen@turkusciencepark.com

Myyntipäällikkö (rekrytointi käynnissä)

Verkostokoordinaattori Marianne Leistén

GSM 044 5181 681  marianne.leisten@turkusciencepark.com

Rauman seutu

Yrityspalvelupäällikkö Heikki Nurmi

GSM 050 593 2658  heikki.nurmi@rauma.fi



Kiitos!


